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 چکیده 
 ستیز یها. چالشکندیمنتشر م طیکربن در مح دیاکس یگاز د یادیمقدار ز دیاز مصالح پرمصرف در صنعت ساخت و ساز است که در هنگام تول یکی مانیس

. شده است مانیس یمناسب برا ینیگزیجا افتنیدر جهت  قیه و تحقعمطال شیسبب افزا یعیو استفاده از مواد خام طب یو کاهش مصرف انرژ آمدهشیپ یطیمح

 مانینسبت به س نیو همچن باشندیقابل استخراج م یداشته و به راحت ستیز طیبا مح یسازگار تیمواد قابل نیدارای خواص سیمانی هستند ا تیو بنتون تیزئول

 نسبت 9پژوهش  نیاستفاده شده است. در ا زین باشدیم یعیطب یافیکاه که ال افیاز ال کندیعمل م فیکه بتن در کشش ضع ییجادارند. از آن یکمتر دیتول نهیهز

میزان زین بخشی از سیمان اولیه شده است و جایگ زئولیت و تیبنتون درصدهای مختلف هاساخته شده که در آن 3kg/m250با مقدار سیمان  اختالط متفاوت

روز  28و  7 نیدر سن ها نسبت به نمونه مرجعنمونه یو مقاومت کشش یمقاومت فشار به مقایسه پس از ساخت، باشد.متغیر می %3و  %1درصد الیاف به صورت 

مقاومت خمش سه  شیانتخاب شده و آزما %16و  %6 هایتیبنتون زانیکاه و م افیدرصد ال کی، زئولیت %6 زانیبا م مخلوط بتندو  سپسپرداخته شده است. 

سیمان  3kg/m350میزان مقاومت خمشی نمونه مرجع در این بخش که حاوی مقدار سیمان انجام گرفته است.   cm10*10*50به ابعاد  ییهاریت یبر رو یانقطه

نسبت به  یمقاومت خمش %98به  که توانسته بودهکاه  افیدرصد ال کیو  تیبنتون %6ت، یزئول %6 یحاو بیترک نیبهترحاصل شده است.  Mpa  37/5باشد،می

  .ابدینمونه مرجع دست 

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

شار در اثر انت یو گرم شدن جهان میاقل رییتغ دهیرا به خود جلب کرده است، پد نیکه امروزه توجه محقق یمسائل نیتراز مهم یکی

دهنده بتن است که  لیماده تشک نیتریاساس مانیبوده و س یمصالح ساختمان نیاز پرکاربردتر یکی. بتن [1]باشدیگازهای گلخانه ای م

یگاز د %7به  کینزد مان،یس دیتول ندیانجام شده در فرا قاتی. براساس تحقگرددیو توسعه خواص در آن م هاهباعث چسباندن سنگدان

. [2]گرددیم یاگلخانه دهیآثار مخرب پد دیو تشد نیکره زم یکل جهان را به خود اختصاص داده و باعث گرم شدن هوا دکربنیساک

دارند  و دوام یاز لحاظ مقاومت ،یمانیس اتیکه خصوص یبا مواد مانیاز س یبخش ینیگزیو جا داریتوسعه پا یدر راستا یمطالعات فراوان

یم یعیطب یها. پوزوالنباشندیم یاکننده نییبتن عوامل تع یکیو خواص مکان یمسائل اقتصاد ،ینیگزیجا نیا انجام شده است که در

ندارند  یمانیس ارزش ییهستند که به تنها یناتیآلوم-یسیلیس ای یسیلیها مواد سشوند. پوزوالن مانیاز س یبخش ایهمه  نیگزیجا توانند

 دیدروکسیرا دارند که در حضور رطوبت با ه تیقابل نیشوند، ا کیتفک یذرات به خوب نیهستند. اگر ا یکم یمانیس تیفعال یدارا ایو 

مواد سازگار با  نی. ا[3]کنند جادیا یمانیمحصوالت س واصبا خ یباتیداده و ترک ییایمیواکنش ش مانیس ونیدراتاسیحاصل از ه میکلس

 هاتو بنتونی هاهای طبیعی زئولیتاز پوزوالن برخیدارند.  ییم باالمطلوب داشته و دوا یبوده و با گذشت زمان عملکرد ستیز طیمح

با  یفراتح یاراداشته و د یسه بعد یاست که ساختار تشکیل شده کاتیلینوسیآلوم ای معدنی بوده که عمدتا ازماده تیزئولباشند. می

 OHمحلول، با حمله  PH باالبودن لیو آب اضافه گردد به دل مانیبه س تیهرگاه زئول [4]باشدیم یمنظم در ابعاد مولکول یهااندازه

 یباتیواکنش داده و ترک Ca+2با  هاونیآن نی. اگردندیجدا شده وارد محلول م یهاونیشده و آن هیتجز تیزئول یکاتیلینوسیآلومشبکه 

 . [5]کنندیم دیمقاومت دارند را تول شیبه سخت شدن و افزا لیکه تما میکلس ناتیو آلوم میکلس کاتیلیهمچون س

 ینیگزیجا شیاکه با افز انددهیرس جهینت نیبه ا نیبتن انجام شده است محقق ییکارا یبر رو تیزئول ریتاث نهیکه در زم یطبق مطالعات

از  یکه برخ براساس مطالعاتی که شکرچی و همکاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند. [6]کندیم دایبتن کاهش پ ییکارا ت،یزئول

رفتار  ت،یهمچون محل معدن زئول یکه عوامل متعدد دهدینشان م جهینت نیبتن دارند و ا ییکارا یبررو یکم ریاثت یعیطب یهاتیزئول

مقاومت  یبه بررس و همکارانراگوتی، پراکی . [7]بتن تازه اثرگذار باشد ییکارا یبر رو تواندیم تیزئول یهاستالیو کر یسطح یشناس

نسبت به نمونه مرجع که فاقد  تیزئول یحاو یهابتن یپژوهش، مقاومت فشار نیبراساس ا اندپرداخته تیزئول یحاو یهابتن یفشار

یصفر م یحت ایروز کمتر  180و  90باالتر بتن  نیحال، درصد کاهش در سن نی. با اباشدیروز کمتر م 28و  7 نیاست در سن تیزئول

 ونیراتاسدیدر طرح اختالط مرجع عمدتاً به سرعت ه مقاومتنسبت داده شود و توسعه  تیزئول یپوزوالن تیممکن است به فعال نی. اباشد

. [9, 8]دارد تیزئول یپوزوالن تیو فعال نکریکل ونیدراتاسیه بیبه ترک یبستگ گرید یهاکه در مخلوط یدارد، در حال یبستگ نکریکل

 تیزئول %10لن، کائو-تیبر زئول یبتن مبتن یاکه بر ندو کائولن پرداخت تیزئول یبتن حاو یمقاومت فشار یبه بررس فر و همکارانرضایی

به نمونه مرجع نسبت  %15بوده و حدودا  Mpa  3/49میزان مقاومت فشاری این ترکیب را داده است. جهینت نیکائولن بهتر %15و 

. [11, 10]باشداکسید اثرگذار میدی افزایش مقاومت داشته است و طبق تحقیقات صورت گرفته تا حدودی بر میزان انتشار گاز کربن

مقاومت  یدارا تیزئول یحاو یهانشان داد که نمونه ،یمقاومت خمش بر تیاثر زئول بر روی توسط بیلیمبراساس مطالعه انجام شده 

های مسلح و غیرمسلح ای بتنهشربتدار و اروئی به بررسی خواص مکانیکی و ساز .[12]باشندینسبت به نمونه مرجع م یباالتر یخمش

نتایج دوده سیلیسی استفاده شد.  %7درصد زئولیت و پنج، ده و پانزده حاوی زئولیت و دوده سیلیسی پرداختند. در این پژوهش از 

 های مخلوط باعث افزایش مقاومت فشاری، کششی و خمشیآزمایشگاهی نشان داد که افزودن پوزوالن زئولیت در بتن در تمامی طرح

روزه بتن مرجع  28روزه نسبت به مقاومت  72ترین درصد حاصل گردید. مقاومت فشاری به عنوان مناسب %10گردید که درصد بهینه 

افزایش نشان داد. ضمناً افزودن دوده سیلیسی در بتن اثری بهتر از پوزوالن زئولیت داشت به طوری که نسبت مقاومت  %26به میزان 

دوده سیلیسی این دو نمونه نسبت به مقاومت خمشی تئوری نمونه مرجع به ترتیب  %7زئولیت و  %10ی روزه تیرهای حاو 72خمشی 

های الستیک و زئولیت پرداختند در پژوهشی دیگر جوکار و همکاران به بررسی تاثیر بتن حاوی خرده .[13]دافزایش داشتن %33و  27%

به  جیطبق نتادرصد زئولیت جایگزین بخشی از سیمان کردند.  %15و  %10، %5و خرده الستیک  %15و  %10، %5که در این پژوهش از 

عملکرد  نیربهتیافتند. کاهش  مرجع با بتن سهیدر مقا یکیمکان اتیاضافه شده خصوص کیالست های مختلفتمام درصد یدست آمده، برا

افزایش مقاومت خمشی نسبت به  %32که حدودا باشد می تزئولی %15،  کالستی %5 یحاو یمربوط به نمونه ها یمقاومت خمشدر 

 . [14]نمونه مرجع داشته است
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 هاتی. اکثر بنتون[15]شکل گرفته است تیگروه اسمکت یهایاز کان تیلونیمورنتمو %90 باًیبوده که تقر یپوزوالن یاماده تیبنتون

استفاده از مواد بر پایه رس از جمله بنتونیت . شوندیم لیو اغلب در حضور آب تشک یآتشفشان یخاکسترها یو دگرسان یبر اثر هوازدگ

 ینیگزیبه عنوان جا تیو بنتون یخاکستر باد ییهم افزا ریتاث یبه بررس شباب و همکاران .[16]در مصالح ساختمانی رو به رشد است

دما  شیافزا دیدر تول تیبنتون %5/12و خاکستر بادی %5/12 یحاوحاصله نمونه  جیکه براساس نتا ددر بتن انبوه پرداخت مانیس یجزئ

افزایش مقاومت نسبت به نمونه  %10روز حدودا  90به این صورت که این ترکیب در سن است  نقش بسازایی داشتهانبوه  یهادر بتن

ست در بتن پرداخته شده ا یمقاومت فشار یبر رو مانیس یبه جا تیبنتون ینیگزیجا ریتاث یبررسمحققین به . [17]مرجع داشته است

در  یول باشدیم Mpa 10-12 حدودا یمقاومت فشار یواکنش دارا ز(رو 7و  3) هیاول سنیندر  تیبدست آمده بنتون جیکه براساس نتا

 شیکه با افزا دهدینشان م جینتا نیهمچن باشدیم Mpa25-30  ی حدوداخوب و متعارف یمقاومت فشار یدارا روز( 90) باالتر نیسن

 . [20-18]ابدییکاهش م نسبت به نمونه مرجع تراکم بتن تازه و جذب آب ،ییپرتلند، کارا مانیس یبه جا تیبنتون ینیگزیجا

 شودیم تیمرسوم تقو یلگردهای. ضعف در کشش با مباشدیو شکننده م فیدر کشش ضع یول یاست که در فشار قو یاماده بتن

در  توانیم را افیاز ال یاست. انواع مختلف افتهیگسترش  یاصالح ضعف کشش یبرا افیاستفاده از ال یامروزه با گسترش تکنولوژ یول

به حساب  یعیطب افیکاه جزء ال افیل. اشوندیم میتقس یو مصنوع یعیبه دو دسته طب هاافیاستفاده کرد. ال یمانیس یهابتن و مالت

 باشندیقابل دسترس م یبوده و به راحت ستیز طیسازگار با مح افیال نیباز با گل مخلوط شده و استفاده شده است. ا ریکه از د دیآیم

 زانیآن را به م یکیزیو ف یحرارت یهایژگیو ،یاکاه به بتن ماسه افی. افزودن الباشدینم یادیز یبه صرف انرژ ازیها نآن هیته یو برا

پرتال و همکاران به بررسی اثر مقاومت فشاری و  .[21]شودیبخشد و سبب مقاومت در برابر ترک در کشش م یبهبود م یقابل توجه

از الیاف کاه با درصدهای مختلف یک تا پنج درصد حجم بتن  تحقیق مذکورهای حاوی الیاف کاه پرداختند. در مقاومت خمشی بتن

  %70یاف کاه به ال های حاوی سه درصددهد که نمونهها نشان میاستفاده شده است. نتایج مقاومت خمشی و مقاومت فشاری نمونه

. در [22]اندمقاومت فشاری نمونه مرجع دست یافته %50های حاوی یک درصد الیاف کاه حدودا به مقاومت خمشی نمونه مرجع و نمونه

 ینرژا یتجرب یله به بررسمقا نی. در اندپرداخت یعیطب افیشکست بتن مسلح شده با ال یانرژ یبه بررس مرتا و همکاران گرید یقیتحق

 یاهدانه انرژش افیال جیشاهدانه و کاه گندم پرداخته شده است. براساس نتا افیمانند کنف، ال یعیطب افیشده با ال تیشکست بتن تقو

با  هسیدر مقا افیشده با ال تیتقو یهانمونه میمستق یداده است و مقاومت کشش شافزای مرجع بتن به نسبت %70شکست بتن را تا 

ابدو و همکاران به بررسی اثر پوزوالنی . [23]است افتهی شافزای %8 و %7 ،%4 بیکنف، کاه و شاهدانه به ترت افیال یرامرجع ب یهانمونه

از خاکستر کاه گندم به جای سیمان سبب افزایش مقاومت فشاری  %20خاکستر کاه گندم پرداختند براساس نتایج حاصله با جایگزینی 

دیده و خام بر روی . خشنود و همکاران به بررسی اثر خاکستر کاه و بنتونیت حرارت[24]نسبت به نمونه مرجع شده است 15تا حدودا %

سبب افزایش  %7و  %10خاکسترکاه حدودا  %10روز نمونه حاوی  28های خودمتراکم پرداختند در این پژوهش دریافتند که در سن بتن

های حاوی و همچنین نمونه %38و  %15بنتونیت خام  %10های حاوی مقاومت فشاری و خمشی نسبت به نمونه مرجع شده است. نمونه

وانگ به بررسی تاثیر  .[25]اندسبب کاهش مقاومت فشاری و خمشی نسبت به نمونه مرجع شده %5و  %3بنتونیت حرارات دیده  10%

و  %10و مقاومت خمشی بتن پرداخته است براساس نتایج با افزودن الیاف کاه تا یک درصد حدودا به اندازه مت فشاری الیاف کاه بر مقاو

سبب کاهش مقاومت فشاری و مقاومت خمشی نسبت به نمونه مرجع شده است. همچنین براساس این پژوهش با افزودن بیش از  25%

 .[26]خمشی نسبت به نمونه مرجع بیشتر شده است یک درصد الیاف کاه روند کاهش مقاومت فشاری و

با ، وهشبه جای بخشی از سیمان در این پژ زئولیت و بنتونیت پوزوالنی و بررسی تاثیر مواد اهمیت اثرگذاری الیاف در بتن به دلیل

گیرد مورد توجه قرار می استفاده از الیاف طبیعی در این نوع بتن تحقیقات پیشین درها توجه به مغفول ماندن اثرات الیاف بر این نوع بتن

هدف از انجام این پژوهش شده است.  از آن استفاده از جمله بهبود مقاومت کششی و خمشی ت مناسب الیاف کاه بر بتنکه به علت اثرا

 افیال و مانیاز س یبخش یبه جا تیبنتون ، درصدهای مختلفتیهمزمان زئول با جایگزینی سیمانهای کمبتن بررسی خواص مکانیکی

زم ال همچنین ندارند دیجهت تول یادیز یبه صرف انرژ ازیداشته و ن ستیز طیبا مح یمواد سازگار نیاز ا کی. هر باشدمیکاه  یعیطب

در  دارند که های معمولیتری نسبت به بتنکه مصرف مقدار سیمان پایین هایی استسیمان، بتنهای کمبه ذکر است که منظور از بتن

 کاهش یافته است. 3kg/m 100ها نسبت به نمونه مرجع این مقاله میزان سیمان مصرفی در نمونه
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ها ش مقاومت فشاری و کششی بر روی نمونهآزمای و سپسدر این پژوهش ابتدا تعدادی نمونه با نسبت اختالط مورد نظر ساخته شده 

یرهایی بر روی تبه بررسی نتایج مقاومت خمشی دو نسبت اختالط منتخب  مرجع،ها با نمونه نمونه از مقایسه نتایج. پس انجام شده است

 پرداخته شده است. cm10*10*50به ابعاد 

 برنامه آزمایشگاهی -2

مواد پوزوالنی و الیاف کاه در نظر  متفاوتجایگزینی  یهابا نسبت 3kg/m250 مانیس مقداراختالط با  نسبت 9ابتدا  قیتحق نیدر ا

های فشاری و کششی بر روی درصدهای متفاوت زئولیت و با توجه به انجام آزمایش تیزئولمیزان جایگزینی برای گرفته شده است. 

 نیهمچن ( و16و  10، 6) سه درصد مختلف. برای بنتونیت [27]فته شده استدر نظر گر 6مقدار ثابت %بعنوان درصد بهینه، بنتونیت، 

ها نمونه پس از ساخت، است. 70به  30 در مخلوط بتن به درشت دانه زدانهینسبت ر باشد.می( 3و  1دو درصد مختلف )برای الیاف کاه 

دو طرح اختالط  های تست شدهاز بین نمونه قرار گرفته اند. سپس یروز مورد بررس 28و  7 نیدر سن یو کشش یفشار گذاریتحت بار

 نیترکم یها و طرح اختالط دوم که حاونمونه رینسبت به سا یو کشش یمقاومت فشار نیبهتر یمنتخب، که طرح اختالط اول دارا

ه ب ییرهایت یمنتخب بر رو یهامتناسب باشد، انتخاب شده است. نمونه یو کشش یبا در نظر گرفتن مقاومت فشار مانیس زانیم

. الزم به ذکر است که دو طرح اختالط منتخب با نمونه مرجع رندیگیقرار م یاخمش سه نقطه شیتحت آزما  cm  10*10*05ابعاد

 گردد که با حذف یاست که بررس نیکار ا نی. در واقع هدف از انجام اشوندیم سهیمقا باشدیم 3kg/m350 مانیس اریع یکه حاو
3kg/m 100 زانیمنتخب چه م یهاطرح اختالط جینتا ( به نمونه مرجعC350نزد )شوندیم کی. 

 مشخصات مصالح -2-1

 مصالح سنگی -2-1-1

بندی مصالح مشخص کردن توزیع دانه یاست. برا دهیموجود در شهر سمنان استفاده گرد یپژوهش، از شن و ماسه کوه نیدر ا

مقاله  نی. در اکندیم یرویپ ASTM-C33 [28] از استاندارد یمصالح سنگ یبندی انجام گرفته است که دانه بندسنگی، آزمایش دانه

نسبت به حد معمول استفاده شده  یکمتر مانیاز س نکهیبا توجه به ا ها وبر مقاومت فشاری نمونه زدانهیرنوع  ریتاث یبه جهت بررس

 ریدر سا با فیلر کمماسه  ،یمقاومت فشار شیکه پس از انجام آزما استفاده شده است فیلر زیادو  با فیلر کم است، از دو نوع ماسه

 1در شکل  انواع ماسه یبنددانه یماسه پس از خشک کردن مورد مصرف قرار گرفت. منحن نیمورد مصرف قرار گرفته است. ا شاتیآزما

یم mm9 یشده از نوع شکسته با حداکثر اندازه اسم هیماسه پس از خشک کردن مورد مصرف قرار گرفت. شن ته نیا. ارائه شده است

 . ماندباقی می 4اینچ عبور کرده و بر روی الک شماره  8/3که از الک  باشد

 

 
 ها: منحنی دانه بندی ماسه1شکل

Figure 1: Sand granulation curve 
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 زئولیت-2-1-2

 ییایمیش باتیوجود ترک شده است. هیپودر سمنان ته نیاز شرکت نگ یبه رنگ کرم و ازمعادن سمنان به صورت پودر یمصرف تیزئول

3O2Al  2وSiO آورده شده است.  1در جدول  یمصرف تیزئول یکیزیف اتی. خصوصباشدیم هاتیزئول یسبب خواص پوزوالن  

 
 فیزیکی زئولیت مصرفی: خصوصیات 1جدول

Table 1: Physical properties of zeolite used 

 g/cm)3(وزن مخصوص
سطح مخصوص 

 g/cm)2(ویژه

مقدار باقی مانده روی الک 

 (%)میکرو متر  90و  45

2/2 10000 0 

 

 سیمان 2-1-3

 2 جدولدر  یمصرف مانیس رشی. زمان گباشدیشاهرود م مانیدو شرکت س پیپرتلند ت مانیپژوهش س نیدر ا یمصرف مانیس

 آورده شده است.
 

 : زمان گیرش سیمان مصرفی2جدول

Table 2: Setting time of cement used 

 نتیجه آنالیز

 gr/cm 3055)2(نیسطح مخصوص بل

 0,037 (%)اتوکالو آزمون

 148 )دقیقه( اولیه گیرش زمان

 3:50 نهایی)ساعت( گیرش زمان

 kg/cm 246)2(روزه 3 فشاری مقاومت

 kg/cm 315)2(روزه 7 فشاری مقاومت

 kg/cm 413)2(روزه 28 فشاری مقاومت

 

 بنتونیت -2-1-4

رنگ بنتونیت سدیم دار استفاده شده کرم رنگ بوده و یکی از ویژگی های اصلی آن جذب مقادیر زیاد آب است. بنتونیت مصرفی نیز 

 ارائه شده است. 3بنتونیت مصرفی در جدول از معادن سمنان تهیه شده است. خصوصیات فیزیکی 
 

: خصوصیات فیزیکی بنتونیت مصرفی3جدول  

Table 3: Physical properties of consumed bentonite 

 پاسخ آنالیز

 700-300 (%) جذب آب

 2MI/gr  22-25تورم

 4-8 (%)رطوبت 

 Mesh 400 دانه بندی

 86< (%)موریلونیتمونت

 ظرفیت تبادل کاتیونی

mEq/100mgr 
110-100 
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 گزارش شده است. 4خصوصیات شیمیایی مصالح سیمانی در جدول    

 
 : خصوصیات شیمیایی مصالح پودری مصرفی4جدول 

Table 4: Chemical properties of powdered materials used 

 (%سیمان ) (%) زئولیت )%( بنتونیت ترکیبات

2SiO 8/69 28/69 11/21 

3O2Al 88/11 43/10 42/4 

3O2Fe 73/1 49/0 96/3 

CaO 96/0 56/3 23/63 

MgO 42/1 5/0 51/1 

O2Na 5/0 73/0 32/0 

O2K 47/0 27/1 51/0 

2TiO 1/0 166/0 - 

 

 اند، آورده شده است.تصویر زئولیت و بنتونیت مصرفی که جایگزین بخشی از سیمان سیمان شده 2در شکل 

 

    
 زئولیت مصرفی -بنتونیت مصرفی                         ب-الف                                           

a. Consumed bentonit                                                      b. Consumed zeolite                 
 :مصالح مصرفی جایگزین بخشی از سیمان2شکل 

Figure 2: Consumables replacing part of the cement 

 الیاف طبیعی کاه -2-1-5

  2g/cm 2/0 ، mm5/0برابر با  بیبه ترت یضخامت و طول کاه مصرف ،ی. چگالشده است به صورت خشک استفاده مصرفی کاه افیال

 دهد.الیاف طبیعی مصرفی کاه را نشان می 3در شکل  .باشدیم mm30-40و 

 

 
 :الیاف کاه مصرفی3شکل

Figure 3: Consumed straw fibers 

 های اختالط بتن و روند ساختنسبت -3
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)مجموع مقدار  یمانیها با نسبت آب به مصالح ساختالط نمونه نسبتباشد. می ACI211ها به روش وزنی و نسبت اختالط نمونه

نسبت آب به مصالح سیمانی با توجه به انجام آزمایشات متعدد و  ارائه شده است. 5، در جدول 0,75( تیو بنتون تیو زئول مانیس

 3kg/m250موارد به جز مورد آخر  یدر تمام مانیس مقدار حاصل شده است. 0,75خصوصیات مصالح مصرفی از جمله زئولیت و بنتونیت 

مخفف کلمه کاه و حرف  st حرف ت،یلزئو لمهمخفف ک zحرف  ت،یمخفف بنتون b مورد استفاده حرف یها. در نوشتن نام طرحباشدیم

c بعنوان مثال طرح باشدیحروف نشان دهنده درصد مواد استفاده شده در طرح م نیو اعداد کنار ا باشدیم یمصرف مانیمخفف س .

6b6z-1st نمونه . باشدیکاه م افیدرصد ال کیو  تیزئول %6 ت،یبنتون %6 یحاوC250 مقاومت  جینتا سهیبعنوان نمونه مرجع جهت مقا

 در نظر گرفته شده است.  یو کشش یفشار

 
 های مورد مطالعه: طرح اختالط نمونه5جدول 

Table 5: Mixing design of studied samples 

ف
ردی

 

 نام طرح
عیار 

 سیمان

آب/ 

مصالح 

 سیمانی

 سیمان ماسه شن آب
درصد 

 زئولیت

درصد 

 بنتونیت

درصد 

الیاف کاه 

)f(v 

1 6b6z-1st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/217 6 6 1 
2 10b6z-1st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/207 6 10 1 

3 16b6z-1st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/192 6 16 1 

4 6b6z-3st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/212 6 6 3 

5 10b6z-3st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/202 6 10 3 
6 16b6z-3st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/187 6 16 3 

7 C250-1st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/247 0 0 1 

8 C250-3st 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 5/242 0 0 3 

9 C250 250 75/0 5/187 8/558 8/1303 250 0 0 0 
10 C350 350 75/0 5/187 8/558 8/1303 350 0 0 0 

 

بصورت خشک  قهیدق 1شده و به مدت  ختهیر کنمخلوطصورت است که ابتدا شن و ماسه در داخل  نیها بدساخت نمونهنحوه 

مخلوط گردند سپس  یشن و ماسه به خوب ریخته شده تا کنخلوطسپس یک چهارم از آب طرح اختالط داخل م گردندیمخلوط م

 بیترک زین گرید قهیدق 1 یبرا شود،یاضافه م کنمخلوطبصورت خشک به  اند،دهمخلوط ش گریکدیکه از قبل با  یو مواد پوزوالن مانیس

 ASTM C143نامه  نیی. آزمون اسالمپ براساس آشودیبه مخلوط اضافه م یگردند. پس از آن آب به همراه کاه خشک به آهستگ یم

استفاده شده جهت انجام  یها. قالبباشدیم mm80 یال mm60 نیب سطح بتن متوسط آمدگیپایین انجام شده است و مقدار [29]

است. مخلوط آماده شده را   mm200و ارتفاع  mm100به قطر  یااستوانه یهاشامل قالب ،یو مقاومت کشش یمقاومت فشار شیآزما

است.  شدهانجام  ASTM C31[30]طبق استاندارد  شگاهیموجود در آزما لرزان زیها با استفاده از مو تراکم بتن در قالب ختهیقالب ردر 

 دنیباعث رس نیو همچن شودیم گریکدیها به شدن سنگ کیها شده و موجب نزدسنگ نیب یعمل لرزش باعث کاهش اصطکاک داخل

شده و پس از خارج کردن  یساعت نگهدار 24به مدت  گرادیدرجه سانت 23 یها در دما. نمونهگردندیهوا به سطح نمونه م یهاحباب

 یروزه عمل آور 28و  7 نیدر حوضچه ای غرقاب شده تا برای سنASTM C31 [30]از قالب ها، طبق استاندارد  ینمونه های بتن

 شوند. 

 هامشخصات آزمایش -4

 ASTM C496الف انجام شده است. استاندارد -4طبق شکل ASTM-C39 [31]با کمک استاندارد   مقاومت فشاری شیآزما

. شکل کندیم یشکافت استوانه را معرف شیآزما ای یشکافت کشش شیخالص، آزما کششبتن تحت  یسنجش مقاومت کشش یبرا [32]

 ASTM C293طبق استاندارد  یامقاومت خمش سه نقطه شیآزما. دهدیرا نشان م میمستق ریکشش غ شیآزما نیب نمونه ح-4
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صورت است که  نیبد شی. نحوه انجام آزماردیگیانجام م یمنشور یهانمونه یاز خمش بر رو یکشش بتن ناش نییبه منظور تع [33]

. سپس با سرعت ثابت شودیاز هم هستند قرار داده م cm45گاه که به فاصله  هیدو تک یشده و بر رو یالمت گذارو ع نییتع ریوسط ت

بتن  یچگال شیآزماهمچنین  .دهدیخمش را نشان م شیحت آزماتج نمونه -4. شکل ردیگیقرار م ینمونه تحت بارگذار کنواختیو 

 انجام گرفته است. ASTM-C138 [34]طبق استاندارد 

          
 آزمایش کششی غیر مستقیم -آزمایش فشاری                     ب-الف                                                 

b.Indirect tensile test                    a. Compression test                                                    
  

 
 ایآزمایش خمش سه نقطه -ج                                                                                          

C- Three-point bending test 

 ها حین انجام آزمایشنحوه قرارگیری نمونه -4شکل 

Figure 4 - How to place the samples during the test 

 شنتایج آزمای -5

 مقاومت فشاری-5-1

هفت  یگزارش شده است. روند رشد نسبت مقاومت فشار 5روز در شکل  28و  7 نیها در سنمتوسط نمونه یمقاومت فشار جینتا

-c250و  c250 ،c250-1st یهانمونه سهیمقا با. باشدیم 6( مطابق جدول fc,7/fc,28ها )روزه نمونه 28 یروزه به مقاومت فشار

3st  نمونه  یکه مقاومت فشار شودیمشاهده م باشندیم یمواد پوزوالنکه فاقدc250-1st 97روز به  7درصد کاه در سن  یک یبه ازا% 

با  c250-3st. در نمونه باشدینمونه مرجع م یاز مقاومت فشار شتریب %3روز  28است و در سن  افتهیمقاومت نمونه مرجع دست 

با است. در واقع  افتهینسبت به نمونه مرجع کاهش   %9و  %23 بیروز به ترت 28و  7 نیسن در یمقاومت فشار افیافزودن سه درصد ال

  نتیجه تقریبا یکسانی نسبت به نمونه مرجع حاصل شده است.درصد  کیتا  افیافزودن ال

با افزودن  اف،یو درصد ال تیروز با ثابت بودن مقدار زئول 28و  7 نیدر سن 16b6z-1stو  6b6z-1st ،10b6z-1st یهانمونه در

مقاومت نسبت به نمونه مرجع  شیافزا نیروز نسبت به نمونه مرجع شده است. ا 28و  7 نیمقاومت در سن شیسبب افزا %10تا  تیبنتون

 ی. براباشدیم %9و  %26 بیروز به ترت 28سن  یو برا %5و  %32 بیروز به ترت 7در سن  10b6z-1stو  6b6z-1st یهانمونه یبرا

 یکسانی بایروز مقاومت تقر 28در سن  یکاهش مقاومت داشته ول %12روزه نسبت به نمونه مرجع  7 یمقاومت فشار 16b6z-1stنمونه 

ر کاه، مقدا افیدرصد ال کیو  تیزئول زانیدر صورت ثابت بودن م تیبا افزودن بنتون کهگفت  توانیم یحاصل شده است. به طور کل

ت سبب کاهش مقاوم هیاول نیدر سن یگذشته نشان داده شده است که افزودن مواد پوزوالن قاتی. در تحقدابییکاهش م یمقاومت فشار
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واد م ینیگزیبا جا نیکمتر بوده و همچن مانیمواد نسبت به س نیا ونیدراسیه ندیعلت که فرا نیبه ا گرددینسبت به نمونه مرجع م

ینم دیتول یافک زانیبه م هیاول نیدر سن یکاتیدر دسترس نبوده و ژل سل یکاف دیدروکسیه میمقدار کلس مانیاز س یبا بخش یپوزوالن

 نیدر ا. [35, 20]رودیم نیاز ب یحد تااختالف مقاومت نسبت به نمونه  نیا یآورعمل ندیفرا لیسن نمونه و تکم شیو با افزا شود

 یشده و برا شترینمونه مرجع ب یاز مقاومت فشار %10 تیتا بنتون هیاول نیها در سننمونه یقسمت قابل مشاهده است که مقاومت فشار

 لیبه دلتواند میروند رشد  نیارسد به نظر میحاصل شده است که  یکسانی بایتقر جهیروز نت 28در سن  تیبنتون %16 ینمونه حاو

, 26]شودکه سبب کاهش اتصال بهتر با بتن می روی سطح الیاف کاه مواد آلی فراوانی وجود دارد .باشد سازگاری الیاف کاه با بنتونیت

ی به آن کنندگی مناسبخاصیت سوسپانسیونموجود در آن مونتموریونیت  جایی که بنتونیت خاصیت کلوئیدی داشته وولی از آن [36

مواد آلی موجود در کاه را  ،بنتونیت رسدبه نظر می. [37]ندک تواند مواد آلی را در ساختمان داخلی یا خارجی خود حفظمی، دهدمی

  باشد.های جانبی میسبب افزایش مقاومت شده است که جهت اثبات این ادعا نیازمند انجام آزمایشو با آن سازگار بوده  ،جذب کرده
 

 
 روز 28و  7ها در سنین : نتایج مقاومت فشاری متوسط نمونه5شکل 

Figure 5: Results of average compressive strength of samples at 7 and 28 days 

 

مقدار  افیبه همراه سه درصد ال یکه با افزودن مواد پوزوالن گرددیمشاهده م 16b6z-3stو  6b6z-3st ،10b6z-3st یهادر نمونه

ها نسبت نمونه یروز برا 7در سن  یاست. کاهش مقاومت فشار افتهیروز نسبت به نمونه مرجع کاهش  28و  7 نیدر سن یمقاومت فشار

 بیها نسبت به نمونه مرجع به ترتنمونه یروز برا 28و کاهش مقاوت در سن  باشدیم %70و  %40، %17با  رابرب بیبه نمونه مرجع به ترت

قسمت قبل قابل مشاهده  سهیکرده است. با مقا شتریرا ب یروند کاهش نیا %16به  %6از  تیاست. افزودن بنتون %55و  %33، %9 برابر با

ر قرا ریرا تحت تاث مانیس سیماتر وندیپ زانیم نیتا ا افیع افزودن الداشته است. در واق یروند کاهش %3 تا افیکه افزودن ال باشدیم

یروز نشان داده م 28و  7 نیاومت در سنکاهش مق سهی. با مقا[38, 26]ها شده استو سنگدانه مانیژل س وندیداده و سبب کاهش پ

مونه ن یآورعمل ندیفرا لیو با تکم افتهیمقاومت نسبت به نمونه مرجع کاهش  فاختال نیها انمونه یآورسن عمل شیکه با افزا شود

 با نمونه مرجع حاصل شده است.  یکسانی بایتقر جهینت افیال %3و زئولیت  %6 ت،یبنتون %6 یحاو

 نیانگیحاصله به طور م جیها نشان داده شده است. براساس نتاروزه نمونه 28هفت به  یروند رشد نسبت مقاومت فشار 6در جدول 

-C250و  C250-1st یهانمونه سهی. با مقااندافتهیروزه دست  28درصد مقاومت مقاومت  70 یال 60روز به  7ها در سن نمونه یتمام

3st یکه م دهندیکاهش م یروز تا حدود 7را در سن  یروند رشد مقاومت فشار افیاست که ال مشاهده ابلنسبت به نمونه مرجع ق

 یهااست. در نمونه %40روز حدودا  28به  7باشد. مقدار رشد مقاومت از  افیاستفاده از ال نیشده ح جادیا یهاحضور حباب لیبه دل تواند

 یریچشمگ رییاست و تغ کسانی بایروز تقر 28به  7رشد مقاومت از  زانیم تیبنتون شیبا افزا ،کاه افیدرصد ال کیو  تیزئول %6 یحاو

و  5/207، 5/217برابر با  بیبه ترت 16b6z-1stو  6b6z-1st ،10b6z-1st یهادر نمونه مانیس اریع زانی. مستیقابل مشاهده ن
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در روند  یچندان ریینتوانسته است تغ تیها وجود دارد بنتوننمونه نیبکه  یمانیبا وجود اختالف س باشدیبر مترمکعب م لوگرمیک 5/192

 .باشدیم یشتریزمان ب ازمندین یآورعمل ندیفرا لیجهت تکم تینشان دهنده آن است که بنتون نیکند که ا جادیا یرشد مقاومت فشار

 
 

 هاروزه نمونه 28: روند رشد نسبت مقاومت فشاری هفت به 6جدول 

Table 6: Growth trend of compressive strength ratio of 7 to 28 days of samples 

 fc,7/fc,28 نام نمونه fc,7/fc,28 نام نمونه

C250 71 16b6z-1st 64 
C250-1st 67 6b6z-3st 66 
C250-3st 60 10b6z-3st 64 
6b6z-1st 70 16b6z-3st 63 
10b6z-1st 68   

     

روز نسبت به  28به  7از  یرشد مقاومت فشار زانیقابل مشاهده است که م 16b6z-3stو  6b6z-3st ،10b6z-3st یهادر نمونه

 یچندان رییتغ تیبنتون زانیم شیقابل مشاهده است که با افزا زیبخش ن نیاست. در ا افتهیکاهش  یکم افیدرصد ال کی یحاو یهانمونه

بر  لوگرمیک 5/187و  5/202، 5/212 بیها به ترتدر نمونه یمصرف مانیس مقدارروز وجود ندارد.  28به  7مقاومت از  شیدر روند افزا

 یصرفم تیوجود دارد بنتون مانیس مقدار نیکه ب یداده شد با وجود اختالف کم حیهمان طور که در قسمت قبل توض باشدیمتر مکعب م

 در روند رشد مقاومت حاصل نکرده است.  یریچشمگ رییتغ

 مقاومت کششی-5-2

روز  28و  7 نیبر حسب مگاپاسکال در سن ASTM C496استاندارد  یشنهادیها با رابطه پنمونه میمستق ریغ یمقاومت کشش

 .باشندیم متریلیبرحسب م یاطول و قطر نمونه استوانه بیبه ترت Dو  Lو  وتنیحداکثر بار اعمال شده برحسب ن Pگزارش شده است. 

 

(1                                                                                                                            )                  
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مقاومت  شود،یگونه که مشاهده مشده است. همان  یگردآور 6روز در شکل  28و  7 نیها در سنمتوسط نمونه یمقاومت کشش جینتا

 یششمقاومت ک شیدرصد کاه نسبت به نمونه مرجع موجب افرا یک ینمونه حاو یبرا ت،یو بنتون تینمونه فاقد زئول یروزه برا7 یکشش

 یروز نمونه حاو 28شده است و در سن  %9درصد کاه نسبت به نمونه مرجع موجب کاهش مقاومت تا  سه ینمونه حاو یو برا %3تا 

 %4کاه موجب کاهش مقاومت تا  %3 ینمونه حاو یو برا %8( تا c250مقاومت نسبت به نمونه مرجع ) شیدرصد کاه موجب افزا یک

 روز شده است. 28و  7 نیدر سن یمقاومت کشش جیدرصد سبب بهبود نتا کیتا  افینسبت به نمونه مرجع شده است. افزودن ال
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 روز 28و  7ها در سنین نمونه: نتایج مقاومت کششی متوسط 6شکل 

Figure 6: Results of average tensile strength of samples at 7 and 28 days 
 

روز  28در سن  یروزه از نمونه مرجع کمتر شده ول 7 یدرصد، مقاومت کشش یکو کاه  %6 تیو زئول تیبنتون یحاو یهانمونه یبرا

د پرتلن مانیها نسبت به سپوزوالن یآوراست که عمل لیدل نیاست. به ا افتهی شیافزا %7نسبت به نمونه مرجع حدودا  یمقاومت کشش

نسبت  %10تا میزان  یمقاومت کشش شیموجب افزا %10تا  تیبنتون شیکه با افزا شودیمشاهده م جینتا سهی. با مقاباشدیتر م یطوالن

در  یدر مقاومت کشش یبه طرح اختالط روند کاهش تیبنتون %16با افزودن  یول گرددیروز م 28در سن ( c250-1stبه نمونه مرجع )

 یهانمونه یبرا قایروند دق نی. اگرددافزایش مقاومت مشاهده می %2داده ولی همچنان نسبت به نمونه مرجع حدودا روز رخ  28سن 

درصد کاه نسبت  کی یحاو یهاروزه نمونه 28و  7 یمقاومت کشش زانی. مشودیتکرار م زیکاه ن رصددسه و  تیدرصد زئولشش  یحاو

نسبت به  10b6z-3stو  10b6z-1st یهاکه نمونه شودیمشاهده م جینتا سهیبا مقا باشدیم شتریسه درصد کاه ب یدارا یهابه نمونه

 دهدیها مبه نمونه یریپذافانعط تیکه دارد خاص یخواص ذات لیبه دل تینتونب. باشندیم یشتریب یمقاومت کشش یها دارانمونه ریسا

ابل مشاهده ق جینتا یبا بررس .ابدییو مقاومت آن در کشش کاهش م گرفتهبه خود  ینمونه حالت ترد ت،یاز حد بنتون شیبا افزودن ب یول

عملکرد مناسب نحوه  لیبه دل تواندیکه م باشدیم شتریب ینسبت به مقاومت کشش یمقاومت فشار شیروند افزا اف،یاست که با افزودن ال

تاثیر بیشتری بر رفتار   mm6براساس تحقیقات گذشته استفاده از الیاف طبیعی تا حدودا  باشد. کاه و بنتونت و اندازه الیاف مصرفی

 استفاده شده است.  mm 30-40. در این پژوهش از الیاف کاه به طول حدودا[39, 36]ها داشته استکششی نمونه
 

 چگالی-5-3

زن و زانیم تیو بنتون تیزئول شیبدست آمده با افزا جیگزارش شده است. براساس نتا 7در جدول  شیآزما نیحاصل از انجام ا جینتا

 شیاست که با افزا یعیطب باشد،یم ترکم مانینسبت به س تیو بنتون تیوزن مخصوص زئول یاست. از طرف افتهیمخصوص بتن کاهش 

و  C250-1st. وزن مخصوص دو نمونه ابدیینسبت به نمونه مرجع کاهش م تیو بنتون تیزئول یحاو یهاوزن مخصوص طرح ت،یبنتون

C250-3st ستیقابل مشاهده ن یچندان رییاست و تغ کسانی باینسبت به نمونه مرجع تقر. 
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 ها: وزن مخصوص نمونه7جدول

Table 7: Specific gravity of samples 

 kg/m)3(هاوزن مخصوص نمونه نام طرح

C250 2312 

C250-1st 2313 

C250-3st 2317 

6b6z-1t 2298 

6b10z-1st 2287 

6b16z-1st 2273 

6b6z-3t 2295 

6b10z-3st 2290 

6b16z-3st 2286 

 

 یامقاومت خمش سه نقطه-5-4

 یاسه نقطه یمقاومت خمش شیجهت آزما 16b6z-1stو  6b6z-1stها، دو نمونه نمونه یو کشش یمقاومت فشار جینتا یبا بررس

بنتونیت نسبت به نمونه مرجع افزایش مقاومت  %10با بررسی نتایج کششی نمونه حاوی  قابل ذکر است که اندقرار گرفته یابیمورد ارز

بیشتری داشته است همچنین قابل ذکر است که طبق تحقیقات پیشین در صورتیکه میزان درصد زئولیت تغیر کند، درصد بهینه بنتونیت 

 یمقاومت فشار نیبهتر یاول دارا باشد که طرح اولی میطرح اختالط. ولی در این پژوهش هدف بررسی دو [27]باشدمی %10همچنان 

متناسب  یو کشش یبا در نظر گرفتن مقاومت فشار مانیس زانیم نیترکم یحاو ها و طرح اختالط دومنمونه رینسبت به سا یو کشش

( استفاده شده است. در c350دو طرح اختالط در بخش خمش، از نمونه مرجع ) نیعملکرد ا سهیجهت مقا است، انتخاب شده است.

 یزان به نمونه حاویچه م  جینتا اختالط یهادر طرح مانیسکیلوگرم بر مترمکعب  100فاست که با حذ نیکار ا نیواقع هدف از انجام ا
3kg/m350 طبق استاندارد  شیآزما نی. اشودیم کینزدASTM C293 [28بر رو ]به ابعاد ییرهایت یcm  10*10*50   انجام شده

شکل  در یاخمش سه نقطه شیآزما کیساخته شده است. شکل شمات جیاز نتا نانیجهت اطم ریها دو تاز طرح اختالط کیاست. از هر

 .گزارش شده است 8ها در شکل متوسط نمونه یمقاومت خمش جیآورده شده است. نتا 7

 

 
 ایشماتیک آزمایش خمش سه نقطه: شکل 7شکل 

Figure 7: Schematic of a three-point bending test 
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s 

 های منتخب: نتایج مقاومت خمشی متوسط طرح اختالط8شکل 

Figure 8: Results of the average flexural strength of the selected mix design 

 

 اریبس یمقاومت خمش 6b6z-1stو نمونه  باشدیم یمقاومت خمش نیشتریب یدارا c350است نمونه  ینیبشیطور که قابل پهمان

و یک درصد  تیبنتون و تیزئول %21 ینیگزیو جا مانیس 3kg/m 100نسبت به نمونه مرجع کسب کرده است. در واقع با حذف  یکینزد

نسبت به نمونه مرجع  یکاهش مقاومت خمش 16b6z-1stاست. در نمونه  دهینمونه مرجع رس یخمش مقاومت %98به  بایتقرالیاف 

دو طرح  سهینمونه مرجع حاصل شده است. با مقا یمقاومت خمش %87  بایتقر افیپوزوالن و ال %22 ینیگزیصورت گرفته است. با جا

6b6z-1st  16وb6z-1st نشان داده و زودتر دچار شکست  ینمونه از خود رفتار تردتر تیبنتون %16 ینیگزیجا گفت که با  توانیم

یاز خود نشان م یکمتر ینمونه مقاومت کشش %16تا  تیبنتون زانیم شیاشاره شد که با افزا زیدر قسمت کشش ن شتریشده است پ

اند باره دچار شکست شده کیها به نکرده و نمونه هاونهبه نم یادیکمک ز افیمشخص است که ال 9شکل  یهابا توجه به نمودار .دهد

ها، الیاف عملکرد تقریبا مناسبی با توجه به مقایسه نتایج نمونه کمک کرده است. یبه بخش فشار شتریها بدر نمونه افیدر واقع حضور ال

های ای برای این الیاف نیازمند مطالعات، تحقیق و بررسینامهداشته است ولی جهت ایده استفاده از روابط محاسباتی قابل قبول آئین

  باشد.می بیشتر
 

 

 
 هاای نمونه: نمودار مقاومت خمشی سه نقطه9شکل

Figure 9: Three-point flexural strength diagram of the specimens 

 

را در  رویتنش و ن زانیم ی. مقاومت خمششودیمحسوب م یبتن یهادال ای رهایت یمقاومت کشش اریعنوان معبه یختگیمدول گس

. جهت کندیم ییمقاومت کنند، شناسا یدر برابر هرگونه شکست خمش توانندیکه م گرید یهاسازه ای ریت رمسلح،یغ یدال بتن کی

 استفاده شده است. 2از رابطه  ASTM C293استاندارد  قها طبنمونه یختگیمحاسبه مدول گس
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 متریلیبرحسب م lو  dو  b وتونیاعمال شده بر حسب ن یرویحداکثر ن Pبرحسب مگاپاسکال،  ،یمقاومت خمش R ،2 رابطهدر  

ارتباط وجود دارد که طبق رابطه  یختگیها و مدول گسنمونه یمقاومت فشار انی[  م34] ACI318نامه  نییآ شنهادی. طبق پباشندیم

با توجه نوع بتن بوده که در  یاصالح بیضر λبر حسب مگاپاسکال،  یشنهادیپ یختگیمدول گس rfرابطه  نیقابل محاسبه است. در ا 3

 پاسکالنمونه بر حسب مگا یمقاومت فشار ccfاست و  کیبرابر  یبا وزن معمول یهابتن یبرا λمقدار  نامه،نییقسمت با توجه به آ نیا

 یختگیپرداخته شده است. در ستون آخر نسبت مدول گس یو تئور یشگاهیآزما یختگیمدول گس زانیم یبه بررس 8. در جدول باشدیم

 محاسبه شده است. یبه تئور یشگاهیآزما

 
 ها: مقایسه مدول گسیختگی آزمایشگاهی و تئوری نمونه8جدول 

Table 8: Comparison of experimental rupture modulus and sample theory 

 Pmax نام نمونه

(kN) 
exp)r(f 

(MPa) 
the(fr) 

(MPa) 

(fr)exp

(fr)the
 

C350 17/7 37/5 68/3 46/1 

6b6z-1st 15/7 36/5 57/3 50/1 

16b6z-1st 18/6 64/4 08/3 51/1 

 

 ینیبشیپ یختگیمدول گس زانیاز م شتریب %50 یال %40حدودا  یاسه نقطه شیحاصل از آزما یختگیکه مدول گس شودیمشاهده م

 یهابتن ینامه برا نییشده توسط آ ینیبشیکرد که رابطه پ هیصورت توج نیبه ا توانیاختالف را م نیکه ا باشدیم نامهنییشده آ

استفاده شده  mm9 یبا حداکثر اسم یهاطرح اختالط بتن از شن یمقاله برا نیکه در ا یدر صورت ستدرشت دانه ا یحاو یمعمول

 .اندداده شیرا افزا یشده و مقاومت کشش مانیس ریدر خم یچسبندگ شیاها موجب افزو پوزوالن افیحضور ال یاست و از طرف

 بررسی روابط-6 

  مقاومت فشاری و مقاومت کششی -6-1

 یمقاومت فشار شیصورت است که با افزا نیرابطه وجود دارد و به ا یمعمول یهادر بتن یو مقاومت کشش یمقاومت فشار انیم

شدن  میدو ن شیشده از آزما یریگزهمتوسط اندا یمقاومت کشش ACI318 [40]-14. طبق ابدییم شیافزا زین یبتن، مقاومت کشش

ctf  رابطه  نیا در گرددیمحاسبه م 4طبق رابطهcmf  آن را معادل   توانیبتن بوده که م یمقاومت فشارcf’ استاندارد  نیلحاظ کرد. همچن

FIP-CEB شیمتوسط آزما یمقاومت کشش یبرا ( شکافتcmf رابطه )داده است شنهادیرا پ 5. 
 

                                                                                                     

0.56ct cmf f                                                                                                                       )4( 

                                                                                                                                     

                (5)                                                                                                                      230.3ctm ccf f                                                                      

 

 

 گزارش شده است.  9روز در جدول  28و  7 نیدر سن  5و  4ها براساس روابط به مقاومت فشاری نمونه ینسبت مقاومت کشش
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 روز 28و  7در سنین  5و  4فشاری براساس روابط  : نسبت مقاومت کششی به مقاومت9جدول

Table 9: Tensile strength to compressive strength ratio based on relationships 4 and 5 at the ages of 7 and 28 

days 

 نام طرح

 روز 28سن  روز 7سن 

    
C250 0/57 35/0 0/49 28/0 

C250-1st 0/6 37/0 0/52 3/0 

C250-3st 0/59 38/0 0/49 29/0 

6b6z-1st 0/51 3/0 0/5 28/0 

10b6z-1st 0/51 31/0 0/55 32/0 

16b6z-1st 0/5 31/0 0/54 32/0 

6b6z-3st 0/57 35/0 0/54 32/0 

10b6z-3st 0/58 38/0 0/62 38/0 

16b6z-3st 0/6 41/0 0/61 38/0 

 

یها نسبت به نمونه مرجع مشاهده منمونه ریسا سهیدارد با مقا 4رابطه  بیبا ضر یکسانی بایتقر جهیروز نت 7نمونه مرجع در سن     

روز عملکرد  28سن در  شیبا افزا یهستند ول ترفیروز در کشش ضع 7کاه در سن  افیدرصد ال کیپوزوالن با  یحاو یهاکه نمونه شود

 کسانی بایتقر جینتا 28و  7 نیپوزوالن و سه درصد کاه در سن یحاو یهااست نمونه افتهی شیمرجع افزا ونهبتن در کشش نسبت به نم

 تیبنتون %10 یحاو یهاروند تکرار شده است و قابل مشاهده است که نمونه نیهم قایدق زین 5اند. براساس رابطه کسب کرده یشتریب ای

 در کشش است. تیدهنده عملکرد خوب بنتوندارند و نشان یتربزرگ بیروز ضر 28در سن 

 
 

 مقاومت فشاری و سن نمونه -6-2
 

نوع دو و در  مانینمونه ساخته شده با س یآورسن عمل و یمقاومت فشار نیب 6 رابطه ACI209.2R [41]براساس استاندارد 

زمان مورد نظر پس از  tرابطه مقدار  نیشده است. براساس ا شنهادیشده پ یآورکه به صورت مرطوب عمل گرادیدرجه سانت 21 یدما

روزه بتن است.  28 یروز و مقاومت فشار tبتن پس از گذشت  یمقاومت فشار بیبه ترت ’c,28fو    ’cf(t)بتن بر حسب روز،  ختنیر

ده است. بتن در طول زمان ارائه کر یارشمقاومت ف یابیرا جهت ارز 7مشابه رابطه  طیدر شرا FIP-CEB [42] ییاستاندارد اروپا

است که  مانیوابسته به نوع س s بیو ضر باشدیروزه م 28و سن  t انمتوسط بتن در زم یمقاومت فشار بیبه ترت  c,28fو   cf(t)ریمقاد

 گریکدیبا  7و  6براساس روابط  یشگاهیو آزما یتئور یمقاومت فشار 10. در جدول گرددیلحاظ م 25/0 یمعمول یهامانیس یبرا

 در ستون آخر قابل مشاهده است.  جیشده و اختالف نتا سهیمقا

 

         (6   )                                                                                                           ,28( ) ( )
4 0.85

c c

t
f t f

t
 


           

               

         (7)                                                                                                           ,28

28
( ) exp (1 )c cf t s f

t
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 7و  6: مقایسه مقاومت فشاری تئوری و آزمایشگاهی براساس رابطه 10جدول 

Table 10: Comparison of theoretical and experimental compressive strength based on equations 6 and 7 

 سن )روز( نام طرح اختالط
)1f’c(the 

)2f’c(exp 
 اختالف

 7رابطه 6رابطه 7رابطه 6رابطه

C250 
7 89/17 8/19 12/18 23/0 68/1 

28 61/25 43/25 43/25 18/0 0 

C250-1st 
7 51/18 49/20 59/17 92/0 9/2 

28 49/26 31/26 31/26 18/0 0 

C250-3st 
7 37/16 12/18 08/14 29/2 04/4 

28 43/23 27/23 27/23 16/0 0 

6b6z-1st 
7 58/22 99/24 00/24 42/1 99/0 

28 33/32 10/32 10/32 23/0 0 

10b6z-1st 
7 65/19 75/21 20/19 45/0 55/2 

28 14/28 94/27 94/27 2/0 0 

16b6z-1st 
7 71/17 60/19 15/16 56/1 45/3 

28 35/25 17/25 17/25 18/0 0 

6b6z-3st 
7 30/16 04/18 36/15 94/0 68/2 

28 33/23 17/23 17/23 16/0 0 

10b6z-3st 
7 36/13 79/14 91/12 45/0 88/1 

28 13/19 00/19 00/19 13/0 0 

16b6z-3st 
7 49/11 72/12 40/10 09/1 32/2 

28 45/16 34/16 34/16 11/0 0 

 

قابل استفاده است. اختالف مقاومت  %5/2و %5با اختالف حدودا  بیروزه به ترت 7 یبا مقاومت فشار یهانمونه یبرا 7و  6رابطه 

 . باشدیدرصد م کیکمتر از  یشگاهیآزما یهاو نمونه 6روزه در رابطه  28 یفشار

    ی( مصالح مصرف 3GWP) یجهان شیگرما لیمحاسبه پتانس -7

یم دیولکه ت یشده است. هر مصالح یو گرم شدن جهان میاقل رییتغ دهیاست که سبب پد یاز مسائل یکی یاگلخانه یانتشار گازها

. با توجه به دستورالعمل باشدیمصالح مختلف متفاوت م یبرا زانیم نیکه ا کندیم دیتول یاگاز گلخانه یهر تن مقدار یبه ازا شود،

منتخب پرداخته شده است. همان طور که  یهانمونه GWPبه محاسبه مقدار  یصنعت یندهایاز فرا یا گلخانه یبرآورد انتشار گازها

 تیبنتون ت،یزئول یبرا GWP زانیکه م باشدیکاه م افیو ال تیبنتون ت،یشن، ماسه، زئول مان،یس قیتحق نیدر ا یذکر شد مصالح مصرف

در بر نخواهد داشت  دیجهت تول یانهیگندم است و هز یکاه در واقع پسماند محصول زراع افیعلت که ال نیبه ا باشدیکاه صفر م افیو ال

یها صفر درنظر گرفته مآن یبرا GWPمقدار  رندیگیمورد استفاده قرار م یعیچون بصورت خام و طب زین تیو بنتون تیزئول نیهمچن

، c350منتخب  یهانمونه یبرا GWPمقدار  یصنعت یندهایاز فرا یاگلخانه ی[. براساس دستورالعمل برآورد انتشار گازها1]شود

6b6z-1st  16وb6z-1st  یاند. براساس دستورالعمل برآورد انتشار گازهاشده سهیمقا 10در نمودار شکل  گریکدیمحاسبه شده و با 

 دیتول CO2 یاتن گاز گلخانه 114/0و  03/0 ک،یحدودا  بیتن شن به ترت کیتن ماسه و  کی مان،یتن س کی دیتول یبرا ،یاگلخانه

 . شودیم

 

                                                             
1 theory 
2 exprimental 
3 Global warming potential 
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 های منتخببرای مصالح مصرفی و طرح اختالط GWPنمودار: 10شکل 

Figure 10: GWP diagram for consumables and design of selected mixes 

و نمودار  GWP نیشتریب یداراباشد می 3kg/m 350که حاوی مقدار سیمان  C350براساس نمودار قابل مشاهده است که نمونه 

1st-16b6z زانیم نیکمتر یدارا GWP مواد پوزوالنی به جای سیمان، میزان سیمان مصرفی در  %22در واقع با جایگزینی  .باشدیم

 کاهش یجهان شیگرما لیمقدار پتانس مانیسمقدار که با کاهش  بدیهی است کاهش یافته است 3kg/m 5/187 این نسبت اختالط به

های به همین علت در این پژوهش از شن باشدیم شتریشن نسبت به ماسه ب دیتول یشده برا دیتول یامقدار گاز گلخانه نیهمچن .ابدییم

نسبت  %56و  %43به ترتیب حدودا  16b6z-1stو  6b6z-1stنمونه GWP  نزایم استفاده شده است. mm9با حداکثر اندازه اسمی 

مواد پوزوالنی و الیاف مصرفی و تاثیرات مثبتی که سیمان ای محیطی و گلخانهبا توجه به اثرات زیست اند.ه افتیبه نمونه مرجع کاهش 

 پذیر باشد.تواند توجیهمی های پوزوالنی حاوی الیافآن اشاره شد، استفاده از بتن تر بهو این مواد برروی هم دارند که پیش

 

 گیرینتیجه-8

 تینتونو ب تیزئول یبا مواد پوزوالن مانیاز س یپرداخته شده است. در واقع بخش مانیکم س یهارد بتنعملک یمقاله به بررس نیدر ا

رح ط یبر رو جینتا یاند و پس از بررسقرار گرفته یو کشش یاختالط تحت مقاومت فشار یهاشده است. طرح نیگزیکاه جا افیو ال

حاصل شده  ریز جیصورت گرفته نتا یهاشیانجام شده است. با توجه به آزما یاسه نقطه یمقاومت خمش شیمنتخب آزما یهااختالط

 است:

 
 

 با توجه به انجام آزمایشات مختلف بر روی  .باشدیدرصد م کی یمقاومت فشار شیجهت افزا افیال ودنافز نهیدرصد به

با  تیدر صورت ثابت بودن زئول د.باشمی %6درصدهای گوناگون زئولیت و بنتونیت و بررسی مطالعات پیشین مقدار زئولیت 

نسبت به نمونه مرجع  یمقاومت فشار شیروز افزا 28و  7 نیدر سن افیدرصد ال کیو استفاده از  %10تا  تیافزودن بنتون

به نظر  روز ارائه داده است. 28در سن  یکسانی بایتقر جهینسبت به نمونه مرجع نت تیبنتون %16مشاهده شده است. افزودن 

 باشد که بنتونیت با جذب مواد آلی موجود درسازگاری الیاف طبیعی کاه و بنتونیت مصرفی می لیروند رشد به دل نیا رسدمی

 ینبا افزودن مواد پوزوالسطح الیاف کاه از کاهش اتصال الیاف با بتن جلوگیری کرده و سبب افزایش مقاومت بتن شده است. 

 تیاست. افزودن بنتون افتهیروز نسبت به نمونه مرجع کاهش  28و  7 نیدر سن یمقدار مقاومت فشار افیبه همراه سه درصد ال

ت را تح مانیس سیماتر وندیپ زانیدرصد م سهتا  افیکرده است. در واقع افزودن ال شتریرا ب یروند کاهش نیا %16به  %6از 

 ها شده است. و سنگدانه مانیژل س وندیقرار داده و سبب کاهش پ ریاثت
 

  نمونه  یروزه برا 28 یکششمقاومتc250-1st سه ینمونه حاو یاست و برا افتهی شیافزا %8حدودا  نسبت به نمونه مرجع 

 کیو  تیزئول زانیبا ثابت بودن م. مشاهده شده است نسبت به نمونه مرجع کاهش مقاومت %4 روز 28سن درصد کاه در 

0
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سیمان زئولیت بنتونیت کاه ماسه شن مجموع

G
W
P
(t
o
n
)

c350 6b6z-1st 16b6z-1st



18 

 

سبب کاهش  تیبنتون %16روزه شده و با افزودن  28 یمقاومت کشش شیسبب افزا %10تا  تیکاه، افزودن بنتون افیدرصد ال

 یحاو یهاروزه نمونه 28و  7 یکشش مقاومت زانیم .گرددیم بنتونیت %10و  %6های حاوی نسبت به نمونه روزه 28 مقاومت 

 رینسبت به سا 10b6z-3stو  10b6z-1st یهانمونه .باشدیم شتریسه درصد کاه ب یدارا یهادرصد کاه نسبت به نمونه کی

 .باشندیم یشتریب یمقاومت کشش یها دارانمونه
 

 20به همراه یک درصد الیاف کاه حدودا  تیبنتون %10 یحاو یهاکه نمونه شودیروابط فشار و کشش مشاهده م سهیبا مقا% 

 سبب افزایش مقاومت کششی نسبت به نمونه مرجع شده است.
 

 1 یهانمونهst-6b6z 1وst-16b6z یمقاومت نمونه مرجع که حاو %87و  %98به  بیبه ترت یادر مقاومت خمش سه نقطه 
3kg/m 350 که در واقع اندازه طول الیاف  اندباره دچار شکست شده کیها به صورت ترد و به . نمونهابندیدست  باشدیم

  دلیل آن است.مصرفی 
 

  باشد.می %10بنتونیت در خمش همچنان درصورتیکه میزان درصد زئولیت تغیر کند، درصد بهینه 
 

 6 یهانمونه یختگیمدول گسb6z-1st  16وb6z-1st گریکدیبا  %50 یال %40حدودا  یشگاهیو آزما ریبراساس روبط تئو 

شت دردرصدهای مختلف عبوری از الک برای  با یمعمول یهابتن یبرانامه  نییشده توسط آ ینیبشیرابطه پاختالف دارند 

اینچ عبور کرده و بر روی الک  8/3که از الک  mm9 یها با حداکثر انداره اسمدانهسنگباشد ولی در این پژوهش از می دانه

 استفاده شده است.ماند باقی می 4شماره 
 

 مقدار  یمواد پوزوالن شتریب ینیگزیبا جاGWP 16. نمونه ابدییکاهش مb6z-1st زانیم نیکمتر یداراGWP  .است 
 

  نسبت به نمونه مرجع کمتر است. تیو بنتون تیزئول یحاو یهامخصوص نمونهوزن 

 

  ای های سازهمیزان مقاومت فشاری برای بتن 9طبق مقررات ملی ساختمان مبحثMpa  35-20  مکفی بوده و همچنین در

مگاپاسکال ضرورتی نداشته و دلیل استفاده از  15ای مانند دیوارهای حجیم مقاومت فشاری بیشتر از های سازهبرخی از المان

 کند. این نوع بتن را توجیه می

  

  1نمونهst-6b6z یک درصد الیاف کاهنیمواد پوزوال %12گردد به این علت که با جایگزینی بعنوان طرح بهینه پیشنهاد می ، 

نسبت به نمونه مرجع شده و به  %15و  %26 ش مقاومت فشاری و کششی به اندازهسیمان سبب افزای 3kg/m100 و حذف 

 مقاومت خمشی نسبت به نمونه مرجع دست یافته است. 98%

 

 

 و تشکر ریتقد-9

 یپژوهش علم نیبرد ا شیخود مرا در پ غیدریوافر و ب یهاحوزه عمران دانشگاه سمنان که با کمک یشگاهیاز مجموعه آزما باتشکر     

 .نمودند یاری
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Evaluation of the effectiveness of straw fibers on the 

mechanical properties of concrete containing zeolite and 

bentonite 
 

ABSTRACT  
Cement is one of the most widely used materials in the construction industry, which emits large amounts of 

carbon dioxide into the environment during production. Environmental challenges and the reduction of energy 

consumption and the use of natural raw materials have led to increased study and research to find a suitable 

alternative to cement. Zeolite and bentonite have cement properties. These materials are environmentally 

friendly and can be easily extracted and also have lower production costs than cement. Natural straw fibers are 

used as the concrete has low tensile strength. In this research, 9 different mixing ratios with the amount of 250 

kg / m3 cement were made in which different percentages of bentonite and zeolite replaced part of the original 

cement and the percentage of fibers varied by 1% and 3%. After fabrication, the compressive strength and tensile 

strength of the samples compared to the reference sample at 7 and 28 days were compared. Then, two concrete 

mixtures with 6% zeolite, 1% straw fiber and 6% and 16% bentonites were selected and three-point bending 

strength test was performed on beams with dimensions of 10 * 10 * 50 cm. The flexural strength of the reference 

sample containing 350 kg / m3 of cement, was 5.37 MPa. . It was finally figured out that optimum composition 

contains 6% zeolite, 6% bentonite and 1% straw fiber and is able to achieve 98% flexural strength compared to 

the reference sample. 
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